
La Comissió d'Estat del Districte
del mes de juny va ser desbordada
per múltiples protestes veïnals: so-
terrament de les vies, reubicació de
Can Batlló, plaça Cerdà, mercat de
la plaça de la Marina i desallotja-
ments. La taula que presidia la

Comissió va marxar i veïns i  veïnes
prengueren la paraula i celebraren
una assemblea, on exposaren les
seves problemàtiques i queixes, el
malestar envers l'Ajuntament i les
seves propostes de cara al futur del
barri.
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La vaga atura Sants
Transports, empreses i comerços tanquen
pràcticament en la seva totalitat                 
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Calor i policia a la
cimera de Sevilla

Coincidint amb l’última
cimera de la presidència
espanyola de la UE, milers
de persones es van desplaçar
fins a la capital andalusa en
el marc de la Campanya
Contra l’Europa del Capital
i la Guerra per demanar una
solució justa al tema de la
immigració. Aquesta presi-
dència ha resultat ser molt
polèmica per les mesures de
control policial que han con-
culcat, sobretot durant les
cimeres de Barcelona i
Sevilla, un grapat de drets
civils. Així ho ha recollit un
informe del Col·legi
d’Advocats de Barcelona

El Ple, ocupat per les
protestes veïnals

La intifada
cabilenca
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La Llei del
Menor

Trobada de
lluites a Ribes
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> QUÈ ESTÀ PASSANT AL MÓN?

Els piquets van ser molt actius i van tallar 
la Gran Via amb pneumàtics encesos     

Una veïna prenent la paraula sense permís de la burocràcia TINTA NEGRA

La imatge més il·lustrativa de la
vaga a Sants és fàcil  de trobar: la
carretera totalment "xapada", cosa
que no s'havia assolit ni el 14-D.
Al nostre barri, com a molts d’al-
tres, van tenir una participació
destacada i  massiva els moviments
veïnals i de barri, moviments alter-
natius, anticapitalistes, antigloba-
litzadors i sindicats diferents dels
convocants, com la CGT o la In-
tersindical, encara que els mitjans
de comunicació van col·laborar a
tapar tota aquesta participació pa-
ral·lela. Semblava que només fes-
sin vaga els senyors Méndez i Fi-
dalgo, o a nivell més nostrat, els
senyors Álvarez i Coscubiela. Però
la realitat és que els piquets for-
mats per integrants dels movi-
ments socials de base no tenien res
a envejar als de CCOO i UGT, que
van tendir a col·laborar davant la
pressió policial.

La Carretera totalment buida: la millor imatge per demostrar l’èxit de la vaga. TONI
> pàgina 3

> pàgina 5

Actuació
castellera pel
soterrament

La calor no va desanimar ningú. GUILLE
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Editorial

Cartes a la Burxa
Donat que aquest mes no ens ha arribat cap carta a la redacció, us animem a omplir aquest espai amb
tot allò que tingueu ganes d’explicar. Envia’ns el teu escrit a l’adreça electrònica laburxa@llibertat.com
o a Can Vies (c/ Jocs Florals 42 BCN 08014) o a mà a la bústia de l’AC Arran (c/ Premià 20).

LA BURXA és una revista editada per un equip de redacció que es troba
dos cops al mes al CSA Can Vies (Jocs Florals 42) 
Periodicitat: Mensual
Telèfon de contacte: 93 422 16 13
Adreça electrònica: laburxa@llibertat.com
LA BURXA no es fa responsable dels articles d’opinió.

Periòdic de comunicació 
popular de Sants 

i barris veïns

Els usuaris en una vaga d'autobu-
sos, els conductors en un tall de
trànsit... i és curiós perque aquestes
actituds no surten davant d’altres
molèsties, com controls policials o
partits de futbol. Des de l'esquerra
sovint s'utilitza l'argument que els
mitjans de comunicació manipulen,
que magnifiquen, i és veritat. Però
tampoc es pot obviar que hi ha un
sector de la població que actua
d'aquesta manera, segurament no
és tan majoritari com indica la
premsa, però existeix i no el podem
obviar. D’altra banda pràcticament
la totalitat de la població, tard o
d'hora, es troba davant d'un con-
flicte que requereix alguna forma
de pressió; així ens trobem davant
la situació que la majoria de gent
que posa el crit al cel, algun cop s'ha
trobat ella mateixa a l'altra banda de
la discussió, els exemples són mi-
lers, només cal obrir el diari: el veï-
nat afectat per alguna obscura
reforma urbanística, la plantilla
d'una empresa que tanca...

Davant d'aquesta situació, entre
la gent que creiem que és possible
un món millor neix una espècie de
desànim, surten comentaris com "la
gent és molt xunga" o "això que

fem no serveix per a res"; donem
la culpa a la "massa", com si nosal-
tres no fóssim part d’eixa mateixa
massa. És cert que l'individualisme
campa a la nostra societat, i que la

gent només mira per ella, però
també és cert que fa dues setmanes
milions de persones van deixar d'a-
nar a treballar, jugant-se importants
descomptes als sous i la mirada
assassina de l’empresari, i que molta
d'aquesta gent mai es trobarà (o
això creu) en una situació en què
l'afecti la retallada de l'atur. I tot i
així es van mobilitzar, segurament
contra un govern al que detesten,

però hi ha alguna cosa més, perquè
no hi ha res de tan bonic, col·lectiu
i solidari com una vaga general, on
s'intenta salvar, no la pròpia pell,
sinó el rumb de tota la societat.
Realment alguna de les treba-
lladores i treballadors que van atu-
rar-se el dia 20 pensaven treure
algun profit personal d'aquell dia?
Potser encara no es té clar que d'a-
llò no en sortirà res i que els sindi-
cats ja ens han venut? Jo crec que
una vaga general és una acció desin-
teressada de proporcions enormes.
Però com pot ser la gent tan ego-
ista i tan generosa al mateix temps?
Em sembla que la resposta està
dins nostre, com ens recorda l'es-
criptor uruguaià Eduardo Galeano:
"visqui on visqui, visqui com visqui,
visqui quan visqui, cada persona
conté a moltes persones possibles,
i és el sistema, que res té d'etern, qui
cada dia convida a sortir a escena
als nostres habitants més fotuts,
mentres impedeix que els altres
creixin i els prohibeix aparèixer". Jo
afegeixo: i a pesar de tot, cada dia,
el millor de nosaltres continua
sortint.

Guillem Sànchez

Senzillament emocionant. Ha estat un esclat de tot el descontent
acumulat pel veïnat de Sants davant les accions del Districte i la seva
postura de donar l'esquena i ignorar les problemàtiques del barri. Els
projectes que des del Districte es planifiquen per remodelar Sants no
encaixen amb els projectes del veïnat. Sent el principal afectat, aquest
darrer no és tingut en compte. Ha quedat palès que el diàleg i el som-
riure que des de l'Ajuntament intenten vendre no existeix; i que els
seus mecanismes de participació ciutadana cada cop costen més de
creure. Com, sinó s'explica la massiva protesta amb crits i pancartes
a la Comissió d'Estat? Com pretenen que interpretem la seva crida a
"la bona educació", quan l'alcalde no ha tingut ni l'educació de rebre
els veïns? Mentre el "nostre" Ajuntament, que es creu omnipotent,
actua sense escoltar i fa i desfà a esquenes de la gent, que les protestes
surtin unides al carrer i envaeixin el seu espai és un pas endavant. Tant
de bo es poguessin realitzar més assemblees o trobades de barri com
la que es va fer al Districte, perquè darrera de les moltes problemà-
tiques probablement hi ha una base comuna.

Després de realitzar les jornades
sobre la Llei del Menor, basades
en diferents temàtiques i debats
entorn als nous paràmetres en què
es basa aquesta llei, la situació dels
menors immigrants i les diferents
experiències de València (barri de
la Coma) i Madrid, un grup de
gent interessada en el tema vam
valorar la necessitat de seguir tre-
ballant, ja que tant la Llei de Me-
nors com les mesures que a par-
tir d'ara s'estan aplicant i s'aplica-
ran per part de l'Estat i de les
administracions són totalment re-
pressives i criminalitzen els me-
nors, sota paràmetres que ells tipi-
fiquen d'educatius, quan en realitat

el que estan generant són alarmes
socials que justifiquen aquestes
mesures repressives.

Alhora, a nivell estatal s'ha
engegat la campanya "No a las
Cárceles de Menores" per a de-
nunciar el funcionament dels cen-
tres tancats i el que la Llei del
Menor, els centres de justícia ju-
venil i els jutjats de menors re-
presenten. També vol demostrar
fins a quin punt no es respecten
i es violen els drets bàsics d'aque-
sts i aquestes menors, dels quals
es podria afirmar que viuen en un
règim carcelari i per a res "edu-
catiu".

Al responsabilitzar penalment

el menor, s'estan encobrint res-
ponsabilitats institucionals (cen-
tres de justícia juvenil, tutelars,
escoles, mitjans de comunicació)
i la mateixa existència dels jutjats
de menors i la participació en el
procediment estigmatitza els me-
nors com a "delinqüents", quan
en realitat, tal i com passa amb els
menors immigrants, no és cert
que la majoria siguin nens del car-
rer sinó que són víctimes de la
situació de marginació que els
espera a la ciutat on arriben, una
societat indiferent davant la res-
ponsabilitat social amb els menors.

Eli

Miserables

En aquesta Burxa han col·laborat: Alba Ayala, Roser Benavent, Bernat Costa
Reimondez, Toni Gonzàlez, Ivan, Miqui, Gemma Parera Àlvarez, Ivan Rubio
i Garcia, Raül, Guillem Sànchez, Roger i Meritxell Sánchez Amat, Jordi
Bonet, Joan Teran, Tinta Negra (CNT), Pau, Les Tenses, David Positiu, Eli,
Guille Valle, l’Altaveu, Les Diabòliques, CD l’Arran.

Clamor veïnal al Districte 

De la infància en perill a la infància perillosa

El crit de "ni us volem, ni us neces-
sitem" podria sintetitzar els fets del
Districte del passat 14 de juny. Di-
ferents grups de veïnes i veïns van
irrompre en la Comissió d'Estat,
aquest fals “espai de participació”
que els buròcrates de l'Ajuntament
han inventat per treure's de sobre
les molèsties en els Plens de Dis-
tricte. Quan se'ls escapa de les
mans, els polítics i els seus amics
abandonen la Comissió, el veïnat
s’hi queda i hi realitza una assem-
blea on es denuncien les conse-
qüències de l'urbanisme especulatiu
al barri. Una conclusió: als nostres
representants electes no els agradà
el grau d'autonomia amb que actuà
la gent quan desobeí la parafernàlia
formalista de la Comissió. "La par-
ticipació, dins d'un límit", podria
ser un eslògan municipal més ajus-

tat a la realitat que no pas les re-
tòriques d'impuls a la participació
ciutadana amb què ens bombar-
degen els tecnòcrates socialistes.
Tant aquests com tots els altres (el
sistema de partits en el seu conjunt)
practiquen doncs un nou despo-
tisme il·lustrat: "el poble té dret a
participar, però no té el dret d’exer-
cir aquest dret". En canvi, l'auto-
organització o la pràctica d'una ac-
ció autònoma des de i per a la co-
munitat, són drets no cedits, sinó
aplicats directament: trencant la lò-
gica de la delegació i la representa-
tivitat, reapropiant-nos de la capa-
citat d'incidir en els afers socials
com a gent de la base que som,
destituint els polítics professionals,
construint democràcia directa.

Ivan Miró

La participació, dins d'un límit

La vaga del passat 20-J va ser per molts joves del bari la primera en
que s'han vist implicats. Les vagues o aturades generals tenen una
dinàmica pròpia: la parafernàlia dels piquets, les botigues que tanquen
i obren, les nits intenses i amb corredisses, els grans centres comer-
cials assetjats pel piquets i defensats per policies com si fossin el Banc
d'Espanya. Aquestes vagues es resolen a primera hora del matí: si el
transport funciona, si els polígons industrials obren i si els comerços
pugen les persianes la vaga es perd. Si passa el contrari la vaga es
guanya. Sovint la vaga és una qüestió estètica i mediàtica del primer
telenotícies. Perdre o guanyar una d'aquestes vagues, no ens enganyem,
és donar un comodí de més o de menys als buròcrates sindicals, que
la mateixa nit de la vaga ja demanen seure a parlar amb la patronal.
No, ells no volen canviar el món, com volem molts. Només volen ges-
tionar aquesta societat, o tapar algun forat en el millor dels casos. No
lluiten contra el sistema perquè són part del sistema. Malgrat tot, ha
valgut la pena compartir amb molts companys una jornada de lluita i
de carrer, va valer la pena escapar-nos de la mani oficial i baixar a mi-
lers per la Via Laietana, cadascú amb la seva filosofia i la seva sensi-
bilitat però compartint un mateix espai, cridant tots plegats que un
altre món, i un altre sindicalisme, són possibles.

Vaga, vaga, vaga 

Cada cop que hi ha una vaga o una protesta,

sigui la que sigui, sempre surt la gent que es

queixa. L'argument és típic, algun cop l'hem

sentit: "a mi ja em sembla bé que reivindiquin,

però a mi que no em molestin, si volen queixar-

se que vagin a un altre lloc".
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Catalunya fa vaga en una 
jornada especialment dura 

>TEMA DEL MES

Roser Benavent/BARCELONA

Després de la intensa matinada i
les primeres hores del dia, va con-
centrar-se un potent piquet a la
Plaça Universitat que va dissuadir
d'obrir els grans centres comer-
cials com El Corte Inglès o Jorba
i va repassar la Rambla. Després
d'algunes corredisses tothom va
caure en el sopor del migdia. Sen-
se transport, algú va aprofitar per
anar al parc de la Ciutadella a fer
una migdiada general, tot aprofi-
tant per mirar de reüll si encara hi
són les restes descobertes al Born.
A primera hora de la tarda, amb la
represa de l'activitat, tothom
prepara les manifestacions. Furgo-
netes amunt i avall: “A ver, com-
pañero, donde dejo los petos de la
ugeté”, “Oye, a que hora viene el
secretario general...” Uns joves
pengen una pancarta davant el

Comèdia que diu: “Hoy nos lleváis
a la huelga, antes ya nos habéis
vendido” i rubriquen a sota: “Aba-
jo el trabajo”. A les sis, tot el Pas-
seig de Gràcia, els Jardinets i una
part de Gran de Gràcia bullen
d'activitat. Sis-centes mil persones,
quatre-centes mil, quinze mil se-
gons la Valdecasas; tant se val,
molta gent i de molts colors. Quan
la capçalera de la manifestació
“oficial” va passar la Gran Via, la
guàrdia de corps sindical que els
precedia va fer caure la pancarta
esmentada i la va destrossar, des-
prés d'apallissar els joves que l'ha-
vien penjat i que hi feien guàrdia.
Alguns dels agressors devien en-
yorar els “gulags” russos doncs no
paraven de cridar: “a por ellos, que
son los de siempre...” Poc des-
prés, l'actor Toni Albà va fer una
divertida caricatura de l'Aznar i
quan l'Álvarez va omplir pit i va

començar: “coooompaaaanyeees
i cooompaaaanyyyys...” vam fugir
corrents abans de caure fulminats
de mandra.

Després ens dirigim a la mani-
festació alternativa que desfilava
per Pau Claris: els independentis-
tes, el bloc anticapitalista, la CGT,
els antiglobalització, la CNT, i
molts altres grups van convergir
en una granada manifestació, tam-

bé silenciada pels mèdia, de bas-
tants milers de persones que van
acabar als voltants de la Catedral
en un miniconcert a càrrec d'Ska-
P. Algunes accions d'un petit grup
contra bancs i contenidors va aca-
bar en una patètica càrrega de po-
licies fondons, després d’atacar el
concert van ser perseguits a cons-
ciència per la gent que els va fer
retrocedir fins a Jefatura.

Guillem Sànchez/SANTS

0:00. Ja és dia 20, i els grups de
gent disposada fer de piquets es
troben i es comencen a dividir pel
barri, es recorren els diferents car-
rers per crear un ambient de vaga.
Els piquets prefereixen concentrar
els seus esforços en aspectes més
pràctics que tancar bars, i fan nom-
broses pintades i segellen desenes
d'establiments de multinacionals i
franquícies que boicotegen la vaga
utilitzant la precarietat imperant al
món comercial. Policies de paisà
identifiquen 5 persones i en dete-
nen una que els ha parlat en català.

5:00. La primera cita és a l'estació
de Sants, on es concentren unes 50
persones per tal de bloquejar els
trens de rodalies que passen per
aquí. Cada comboi és bloquejat
durant una hora davant la impotèn-
cia de la policia i la seguretat priva-

da, que al ser molt poquets no s'a-
treveixen a utilitzar la força.

5:30. Nova concentració a l'estació
dels Ferrocarrils Catalans de la plaça
Espanya, que comencen el servei a
aquesta hora. Els serveis mínims
estan pactats pels grans sindicats i
només es tracta de supervisar-los
pel que no hi ha incidents.

7:30. Una cinquantena de perso-
nes aixeca una barricada amb
pneumàtics encesos a la Gran Via.
L'acció es fa ràpidament davant la
mirada impotent d'una patrulla de

la guàrdia urbana, i
aconsegueix aturar
la circulació durant
45 minuts. Els bom-
bers acudeixen per
apagar-la.

9:00-9:30.
Concentració de pi-
quets a la plaça de

Sants, aplegant unes 175 persones.
Nombrosos sindicalistes i veïns i
veïnes se sumen a la convocatòria
i es recorre el barri en quatre grups.
Es tanquen els establiments oberts
i es dificulta el trànsit, explicant les
raons de la vaga. És especialment
dur amb les empreses i franquícies,
a les quals es fan pintades i on s’en-
ganxen adhesius acusant-los d'es-
quirols. Hi ha alguna picaba-ralla
amb botiguers, però la més impor-
tant és amb un cotxe de policia a la
plaça de Sants, al que se li enganxa
un adhesiu amb el dibuix d'un
esquirol. No aconsegueixen detenir
l'autor del fet al compactar-se tota
la gent i envoltar la patrulla. Davant
l'èxit de la convocatòria (80% de
tancament al barri, 99% a la
Carretera), els piquets es dirigeixen
cap a la plaça Catalunya per Gran
Via, tancant tots els comerços que
es troben oberts.

13:00. Trobada de piquets al cen-

tre de la ciutat, s'aconsegueix tan-
car el Corte Inglés per primer cop
en una vaga general, davant d’una
policia totalment desbordada per
la gran quantitat de persones mo-
bilitzades. Aquests moments ja se
sap que la vaga ha estat un èxit: no
s'han recollit les escombraries, el
transport ha funcionat  amb serveis
mínims quan ho ha fet, cap diari de
Barcelona ha sortit, tots els centres
comercials, tant del centre com de
la perifèria, han tancat, també els
polígons i les universitats han
secundat la vaga i s'han bloquejat
els accessos al port i l'aeroport amb
barricades enceses.

18:00. Una multitud de gent es
concentra als Jardinets de Gràcia
per assistir a les manifestacions. La
més gran, convocada per CCOO i
UGT, ocupa més espai que la real-
itzada després de la mort d'Ernest
Lluch. Segons  els convocants es
van congregar
500.000 persones
i segons el go-
vern 15.000. Una
altra convocatò-
ria anticapitalista
(recolzada per
CGT, CNT, Pro-
cés de Vinarós i
grups autònoms)

reuneix 30.000 persones i es des-
plaça fins a la plaça de la Catedral
on celebra un concert amb el grup
Ska-P. Una tercera manifestació
d'una part de la CNT agrupa 600
persones.

20:00. La policia carrega a la Via
Laietana per dispersar un grup de
manifestants que estaven protes-
tant davant de la seu de Foment de
Treball. Aquests es refugien a la
plaça de la Catedral i contraataquen
amb l'ajuda de molta de la gent que
es trobava allí. La policia totalment
desbordada és incapaç d'aturar els
avalots que bloquegen Via Laietana
i que aconsegueixen alliberar nom-
broses persones detingudes. Alguns
testimonis asseguren que la policia
és obligada a retrocedir fins a la
Jefatura, i que molts agents resulten
ferits. Els incidents s'extenen fins
a quarts d'onze i acaben amb 24
detencions.

El 20-J hora a hora Crònica local d'una vaga general

Nombrosos incidents marquen la jornada i
són sistemàticament ignorats pels mitjans

Dues manifestacions, l’oficial i l’anticapitalista,
reuneixen desenes de milers de persones

Jornada de
lluita el 17-J
Guillem Sànchez/SANTS

Com a aperitiu de la vaga general
del 20-J, els col·lectius, sindicats
alternatius i persones agrupades a
la Coordinadora Anticapitalista van
convocar una jornada de lluita pel
dilluns 17, amb la idea de fer sortir
a la llum els problemes específics
dels i les treballadores en precari,
un dels col·lectius més afectats pel
decret-llei d’Aznar, i també un dels
gran oblidats pels grans sindicats.
“La proposta pretenia impedir que
l’acció de la vaga diluís les lluites
que s’estan portant a terme i que
els mateixos sindicats que van sig-
nar les mesures desreguladores del
mercat de treball ara es presentin
com a herois de la gent aturada i
precària”, va declarar MCA. Es van
fer una dotzena d’accions simbò-
liques a diferents barris i pobles de
l’àrea metropolitana. A Sants van
consistir en la simulació d’un acci-
dent de trànsit d’un repartidor de
pizzes davant del Pizza Hut d’Av.
de Madrid i en l’ocupació simbòli-
ca i ruixada amb productes fètids
d’una ETT a la Gran Via.

Les dues manifestacions van ser àmpliament concorregudes. TONI

>> LA VAGA GENERAL

GUILLE

GUILLECOL·LABORADOR ESPONTANI
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Roger S.A./RIBES DEL GARRAF

En el marc de les activitats realit-
zades en motiu del 30è aniversari
del GER (Grup d'Esplai Ribes),
es va celebrar el passat 25 de maig
una trobada de col·lectius de ca-
ràcter local i alternatiu. Des de feia
alguns mesos un grup de gent del
mateix poble, Sabadell i Sants ve-
nien preparant el que van anome-
nar Encontre. La idea era clara:
ajuntar en una mateixa taula algu-
nes de les iniciatives existents a
Catalunya entre les quals no hi ha
un vincle formal però si força
relacions i un nivell alt d'afinitat
en les seves pràctiques. Parlem de
collectius que desenvolupen un
treball local de base, tant polític
com social i cultural, clarament
d'esquerres i no emmarcat en cap
partit polític parlamentari. "Col-
lectius, centres socials, entitats,
casals, ateneus i altres tipus d'as-
sociacions fins avui en posicions
paral·leles i diferents en els orí-
gens, formació i pensament (inde-
pendentistes, llibertàries, de nova
creació, hereves d'entitats d'abans
de la Guerra, etc.)". Els criteris de

la convocatòria es movien en
eixos com la continuïtat temporal
del grup, el caràcter assembleari o
la voluntat d'incidència en l'entorn
més proper.

Així doncs, durant el dia van
anar arribant a Ribes persones de
procedència diversa: Terrassa,
Vilafranca, Gramenet del Besòs,
el Pla de Santa Maria, Ripollet,
Gràcia, Valls, Cornellà, Sallent, I
una nombrosa delegació de Sants,
provinent de l'Assemblea de Barri.
Així, fins arribar a uns 150 as-
sistents a l'hora del debat. Els més
matiners, però, van poder disfru-
tar d'una  visita per la població i la
rebuda a l'Ajuntament per part
dels regidors d'UM9 (plataforma
electoral). Havent dinat, s'inicià la
discussió, que girà entorn tres te-
mes: la relació entre les lluites lo-
cals i  les globals, l'equilibri entre
la intervenció en l'entorn i la prò-
pia organització i les dinàmiques
quotidianes de treball. Tot i les di-
ficultats que presenten les prime-
res cites com aquesta, la valoració
va ser positiva, recollint la volun-
tat de repetir l'Encontre cap a la
propera tardor.

Ivan Rubio/SANTS

Enguany, la revetlla de Sant Joan
no només es va poder celebrar en
festes familiars a les terrasses par-
ticulars, o en macrofestes sovint
massificades i mercantilitzades.
Aquest any al barri va néixer una
nova alternativa, de fet no tant no-
va ja que retorna una tradició pop-
ular molt arrelada als Països
Catalans: la recuperació de les
revetlles a les places, a les places
de la canalla que hi juga, a les pla-
ces de la gent gran que hi pren el
sol, a les places dels treballadors i
treballadores que s'hi asseuen a
descansar de la dura jornada labo-
ral, a les places dels aturats i atu-

rades, a les places de les persones
immigrades, a les places del jovent
que s'hi troba com a espais de vida
social, en definitiva, a les places del
poble.

Aquesta vegada, coincidint
amb els actes d'inauguració del
nou local del Casal Independen-
tista de Sants "Jaume Compte", es
va fer una revetlla a la plaça d'Os-
ca, on vàrem poder gaudir d'un
sopar veïnal que va acabar amb
una gran foguera encesa pels Dia-
bles de Sants i un concert de re-
vetlla amb La Carrau. Tot això va
anar acompanyat pel rom cremat
que ens va oferir l'Assemblea de
Barri de Sants i per les millors be-
gudes d'arreu dels Països Catalans.

La plaça d'Osca es crema

El treball local es
troba a Ribes

Les comissions de
Festes Majors
Alternatives inicien
els preparatius

Redacció/SANTS

Com cada any per aquestes dates,
i a mesura que l’agost s’acosta i
sempre més tard que la resta de
carrers que ja estan muntant els
decorats, les comissions que orga-
nitzen les Festes Majors Alterna-
tives comencen a organitzar-se en
previsió de tota la feina que els
espera. Enguany les tasques s’han
dividit en grups específics, com el
de tècnica, cuina, decoració, activi-
tats, barres i transport. La comis-
sió de decoració ja va organitzar
un sopar per recollir fons. Els
grups encara estan oberts i la gent
interessada pot trobar informació
a Can Vies, l’Hamsa, Centre So-
cial, Arran i Casal Independen-
tista.

Per altra banda, com també és
habitual, el Districte torna a posar
pegues a la concessió de permisos.
s’hauran reunit es reuniran les
dues parts per intentar resoldre
qualsevol problema i intentar arri-
bar a un acord que permeti la con-
tinuïtat d’una part de les festes ja
consolidades que enguany cele-
bren la seva vuitena edició, la
quarta a la plaça de Sants.

Habeas Corpus presenta
nou disc a l’Hamsa

G.S./HOSTAFRANCS

El grup madrileny de hardcore
Habeas Corpus va aprofitar que
venia a l’Hamsa per fer la presen-
tació del seu nou disc (el quart) als
Països Catalans. L’acte va ser orga-
nitzat per l’Assemblea de Barri per
tal de recollir fons pels projectes
que impulsa, i va ser un èxit tant
en el seu aspecte musical com en
l’assistència de gent. A més d’Ha-
beas Corpus, va actuar BKC, un
grup de hip hop, també madrileny,
que té la particularitat d’estar com-

post per dones, en un estil musi-
cal que sovint ha rebut crítiques
per sexista. Els veterans El Oso
Yonki, de Pont de Suert i habitu-
als de l’Hamsa, van acabar d’om-
plir el cartell. Els tres grups van
deleitar el públic amb les seves
músiques directes (cadascú en el
seu estil) i les seves lletres política-
ment compromeses. Habeas Cor-
pus va demostrar un cop més que
milloren a cada disc, i que real-
ment ja són un grup molt conso-
lidat i del milloret que es pot tro-
bar a l’escena musical alternativa.

Habeas Corpus en plena actuació. TONI

El Museu
d’Història bandeja
el català

Redacció/MONTJUÏC

Hi ha fets que semblaria que sor-
tissin d’un altre temps, sinó fos
perquè encara passen dia a dia.
Així es van trobar la gent de l’edi-
torial Virus, quan van anar a la
botiga del Museu d’Història de
Barcelona (situat darrere el Mer-
cat de les Flors) per a deixar-hi en
dipòsit els seus llibres que tracten
temàtiques històriques. La direc-
tora de la botiga va estar molt
contenta i els va agafar, però la
sorpresa va venir quan va rebut-
jar dos títols perquè estaven en
català. “És que aquí això no surt”
va ser l’única explicació que els
van donar.

Durant la jornada també hi va haver moments pel debat i la reflexió. IVAN

· DISTRIBUCIO PRODUCTES ECOLOGICS
I        DE COMERÇ JUST
· COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA
· ECONOMIA SOCIAL ALTERNATIVA

c/. Avila, 71-75 àtic. 08005

Barcelona

Tel: 93.485.5596  Fax: 93.485.5609

monverd@retemail.es

Nou disc ja a la venda

Buffet lliure i cuina casolana

de dimarts a
dissabtes de
13h a les 16h

Pl Osca 10
telf: 93 332 89 48
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Obert de 9 a 22h

tot l’any

C/ Riera Blanca, 119
Tel. 934225818
08028 Barcelona

FARMÀCIA RUBIO
Llic. Montserrat Rubio

EEll  LLookkaall
AAssssoocciiaacciióó  CCuullttuurraall  

EEll  RRaavvaall

c/de la Cera 1bis 08001 Barcelona

Tel: 93 329 06 43 Fax: 93 329 08 58

ellokal@pangea.org / ellokal@sindominio.net

llibres

contrainformació

revistes 

música

samarretes

pedaços...

horari:
matins, de dimarts a 

divendres de 10.30 a 14h

tardes, de dilluns a 

dissabtes de 17 a 21h

Carrer Premià 20 baixos 

08014 Sants Barcelona  

Telèfon i fax: 93 422 16 13

Gemma P.A./SANTS

Col·lectius i comissions diverses
del barri de Sants van desbordar
de protestes la Comissió d'Estat
del Districte que se celebrava el di-
jous 13 de juny. Es tractava dels
veïns i veïnes que reclamaven un
cop més el soterrament de les vies;
els habitants de la plaça Cerdà que
demanaven el respecte al projecte
inicial; veïns contra la reubicació
del mercat a la plaça Marina a la
Zona Franca; dels centres socials
okupats per l'aturada de desallot-
jaments; de la Bordeta en deman-
da d'un barri més digne; treballa-
dors de Can Batlló a favor de la
reubicació. Més tard es van soli-
daritzar i afegir habitants de la
Font de la Guatlla, una zona de
casetes del Poble Espanyol for-
mada per vivendes de gent gran
que l'Ajuntament està expropiant
per satisfer els seus interessos
especulatius. Tot aquest conglo-
merat de col·lectius que arrosse-
guen problemes, demandes i nega-
tives de l'Ajuntament van irrom-
pre en la Comissió d'Estat, recla-
mant amb crits i pancartes tot el

que porten anys demanant per
altres vies, sense obtenir més que
silenci i enganys com a resposta.
Va ser tot un esclat de denúncia
contra l'Ajuntament i el seu alcal-

de, i també contra el Districte.
Una denúncia contra la seva pràc-
tica especulativa i el rebuig a
escoltar el veïnat dels barris.

Assemblea veïnal al Districte

La Comissió va intentar seguir en-
davant, però sota les manifestes
discrepàncies esdevingué impossi-
ble. Part dels veïns i veïnes que hi
havia amb anterioritat van marxar

i seguidament va fer el mateix la
taula que presidia la Comissió, al
no poder controlar la situació. Es
decidí aprofitar l'espai, i sobretot la
trobada, per fer una assemblea

totes juntes, on cada col·lectiu o
grup va poder exposar les seves de-
núncies i reivindicacions, comen-
çant per part dels veïns i veïnes que
havien abandonat el ple, fruit del
malentès. Des de la Comissió de
Veïns de la Bordeta llençaven una
pregunta retòrica: hi ha hagut cap
projecte des de l'Ajuntament per
fer un barri més digne en els dotze
anys que funciona la Comissió?

Des de la plaça Cerdà es demana-
va el respecte al projecte inicial, en
el qual es prometien equipaments,
ja que al passar del projecte a la
realitat els equipaments no aparei-
xen per enlloc, i el nombre de
plantes d'alçada ha augmentat. Des
de la plaça Marina reclamaven una
plaça reconvertida en un espai
d'aprofitament social mentre fa sis
mesos que esperen que el districte
parli amb ells. Des de les vivendes
i cetres socials okupats es denun-
ciava un Districte que promou pro-
jectes especulatius, desencadenants
de cases enderrocades i de manca
d'espais pel barri. Finalment, des
de la comissió pel soterrament de
les vies, mentre fa ja un any que
esperen una entrevista amb el
Districte, seguien demanant la
unificació del barri, i per tant,
oposant-se a la construcció d'un
caixó de formigó.

Enmig d'aquest seguit de rei-
vindicacions també es va assen-
yalar que l'única manera de fer-se
escoltar és a través de l'acció, i s'a-
puntaren moltes convocatòries
pels propers dies de les diferents
demandes exposades.

Malestar veïnal contra el Districte

Gemma P.A./SANTS

Davant la recent aprovació del
cobriment amb un caixó de les
quatre vies que travessen desco-
bertes el barris de Sants i la Tor-
rassa, els veïns i veïnes van cele-
brar el matí del diumenge 30 de
juny un acte en reclamació del so-
terrament. Els gegants, diables,
bastoners, grallers i castellers van
donar color i força a la reivindi-
cació. Primer una cercavila va re-
córrer carrers de Sants dividits per
les vies, passant pel mercat, la ram-
bla de Badal i seguint pel carrer
Andalusia. L'acte continuà a la
"placeta de les vies" (carrers Anto-

ni Capmany-Sant Jordi), on es llegí
un manifest. Hi actuaren els bas-
toners dels castellers de Sants i hi
alçaren castells els xicots de Vila-
franca, els castellers d'Esparre-
guera i els castellers de Sants. La
jornada finalitzà amb un vermut
popular.

Les entitats veïnals van poder
conèixer el divendres 28 de juny
l'aprovació del projecte de cobri-
ment de quatre de les vies amb un
caixó de formigó a l'alçada de dos
pisos i el soterrament de les dues
vies del TAV. Diverses entitats de
Barcelona s'oposen a aquest acord
assolit entre les administracions
(Ministeri de Foment, Generalitat

i Ajuntament), i reclamen la supe-
ració d'aquesta barrera física i so-
cial que divideix el barri. Tal com
afirmen en el manifest: "actual-
ment el nostre gran repte és la
consecució del soterrament de les
vies del tren i del metro que sep-
aren al llarg de poc més d'un
quilòmetre una bona part dels
nostres barris. No és un repte gens
fàcil, però aquests barris estan
avesats a les lluites difícils. En el
cas del Cinturó van demostrar que
la seva cobertura tècnicament era
possible; en el cas del soterrament
de les vies ho hem demostrat
també i l'hem d'exigir". Fan una
crida a la participació de tots els

veïns i veïnes per "constituir de
nou un important moviment col·
lectiu que faci sentir la nostra veu

davant dels poders públics en pro
d'uns barris més justos, més equi-
librats i més habitables".

Festa i reivindicació pel soterrament de les vies

Gemma P.A./SANTS

L'ordre de desallotjament del CSO
Tajo, prevista pel mes de juliol, ha
resultat anul·lada ja que el jutge ha
considerat que si l'executava es ge-
nerava una situació d'indefensió.
D'altra banda encara hi ha l'ame-
naça de desallotjament de diverses
cases del barri. A Hostafrancs,
l’Hamsa es troba afectada per un
projecte de remodelació del barri.
Tal com afirmen "sota l'excusa d'una

zona verda, volen desallotjar un Centre

Social amb sis anys de vida pels interes-

sos econòmics d'una constructora i els de

l'Ajuntament de silenciar uns projectes

socials i polítics que se surten del seu con-

cepte de ciutadania". La  constructora
ha intentat declarar en runes la casa,
però l'arquitecte municipal ho ha
negat. L'objectiu de la constructo-
ra és fer 32 pisos i obtenir la con-
cessió d'un pàrking, un cop l'espai
estigui en mans municipals. La resta
esdevindria una zona verda, que els
okupants també desitjen, i que no
es contradiu amb manteniment de
l’Hamsa com a centre social. Altres
cases sota amenaça de desallotja-
ment pròxim són La Karraka i La
Torreta, vivendes okupades des de
fa anys

Una múltiple protesta del veïnat de Sants
irromp en la Comissió d'Estat del Districte

Veïns i veïnes prenen la paraula davant 
les mentides i silencis de l’Ajuntament

Anul·lat el 
desallotjament 
del CSO Tajo 

Molt soroll pel soterrament. TONI

Protesta popular al Districte. TINTA NEGRA
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Ingredients i materials per elaborar uns 
35 litres de sabó :
Un litre d'oli de cuina usat; 500 grams de mantega de porc; 250
grams de sosa càustica ; 1,5 litres d'aigua; un litre de sabó marca
Gior o similar; un litre de suavitzant; un cubell gran de plàstic; un
pal de fusta llarg i 7 garrafes d'aigua de 5 litres buides per emma-
gatzemar el sabó elaborat.
Elaboració:
Barrejar  bé tots els ingredients amb l'ordre que vulguem menys la
sosa càustica, que posarem al final de tot. Ho deixarem reposar 24
hores, quan trobarem que la barreja s'endureix. Quan passin les 24
primeres hores, abocarem 1,5 litres d'aigua i ho remourem bé amb
el pal. Repetirem aquesta operació cada 24 hores i durant una set-
mana. Anirem observant com creix el volum del sabó. Haurem
acabat quan notem la textura líquida però una mica espessa, com
el sabó Gior.
Important: No ho toqueu fins el final del procés.
* Tot plegat uns set euros. Que tremolin les multina-
cionals......

La Burxa ofereix un espai publici-
tari per comerços, bars, locals
socials, editorials, discogràfiques i
d'altres que vulguin anunciar-se. 
L'espai es composa de quatre
anuncis per pàgina de 63’5x60 mm.
En cap cas els i les anunciants es
responsabilitzen dels continguts.
Abstenir-se entitats bancàries,
multinacionals i immobiliàries.

Cada requadre costarà 21E (3500 ptes)
Si es volen ocupar dos, 36E (6000 ptes)

Plaça Osca, 8
Tel. 93 531 30 48

Fusteria d’encàrrec i
mobles a mida

Les aventures del Drac malaherba Piquets! Piquets! Piquets!

Els remeis de la 
precarietat

Aquesta secció gastronòmica vol retre homenatge a totes aquelles persones o
generacions que per diversos motius han patit la fam o la misèria. Volem fer
memòria d'aquests precaris però efectius coneixements populars de subsistència.

Sabó líquid  
Per rentar a mà i a màquina

La Cançó
A estas alturas

A estas alturas del camino
he aprendido por fin 

que tenemos dos caminos a elegir,
a elegir dos caminos, a elegir.

Uno muy gris, pero seguro, sin arriesgarte
a mojarte el culo. tú sólo debes obedecer y

cuidar la cadena que ata tus pies. Y no
pensar. tú déjate llevar.

Bebe la tele, la ley y la pasta.
Curra y consume sin decir basta,
haz lo que ordenan, sin rechistar.

Es lo que tú has elegido:
ser uno más del montón,

ser de esa gran mayoría sin opinión,
que pone en su ombligo su religión.

Si elegiste el otro lado del camino,
ten cuidado.

Si tú has elegido muerte 
hoy ha cambiado tu suerte.

Si eres otro bicho raro
para las leyes del mercado,

únete a la mayoría 
de esta inmensa minoría.

A estas alturas he decidido 
rapear para contaros que he elegido 

apostar y pelear hasta el final,
por la vida libertaria que esa gente,
que son los mismos de siempre y 

parasitan la banca, el poder, los gobiernos 

Que te abducen y te anulan para hacerte 
otro más para el montón,
otro animal domesticado
que no vive en su vida 

si no en una que ha comprado,
en el limbo de ese chalet adosado

que demuestra que lo habita un infectado.

A estas alturas ya he aprendido 
que he elegido un camino,

y si tú estás en el otro es que tú no estás
conmigo.

Si elegiste...

El raconet cannàbic

Ojú! Quina calor! El "forn" s´escal-
fa tant que ens rostirà, i a les nostres
nenes també, així que feu exercicis
de memòria, i recordeu regar-les reg-
ularment. No marxeu de vacances
sense tenir cap cangur, i si
l´enganyeu prou -si es deixa, és clar!-
, que les vaporitzi amb aigua quan no
li dongui el llorenç (vegis, Sant
Llorenç màrtir), fent-ho de manera
que l´anvers de les fulles quedi també
humit. Això us ajudarà a refrescar les
plantes, netejar els poros i, de pas,
emprenyareu els bitxos.

Si voleu rinxar el rínxol i us
agradaria augmentar la producció
discretament, teniu l´opció de podar
la planta. No obstant heu de ser
selectius i anar al tanto doncs ja
comença a ser tard, i es que no es pot
estar en tot…jejeje. No ho feu si ja
la teniu molt crescuda o en floració,
perquè se us pot pansir. Mai tot de
cop, és arriscat.

El que heu de fer és tallar el tronc
en diagonal, preferiblement (no
imprescindible) entre la quarta i
cinquena fila de branques, la part de
dalt es començarà a bifurcar, amb el
tros tallat proveu de fer un esqueix,
encara que les branques més reco-
manables per fer-los són les d´abaix
doncs treuen força a la planta, són
poc productives i arrelen millor.
Recomanen que s´impregnin d´hor-
mones d´arrelament i que es sub-
mergeixin en aigua durant tota la nit.

Hi ha però, diferents mètodes.
L´endemà les planteu, procurant
tenir quelcom que us faci d´hiverna-
cle per a què les fulles es mantinguin
humides i les poseu a l´ombra.

Això no és la bíblia del cànem, us
recomanem que també us docu-
menteu pel vostre compte. Aquest
"mundillo" no ha estat prou investi-
gat i sovint trobem versions am-
bigües i/o contradictòries.

Un botó: la revista del Plan
Nazional sobre Drogas publicà un
article on es comentaven els "posi-
bles" efectes terapèutics de la mari-
huana, assumpte que ha classificat
repetidament de calumniós, al més
pur estil PoPulista, el senyor Gonzalo
Robles. A qui, sabent-nos molt  greu,
tornem a anomenar en aquestes línies
d´or verd. Però és clar, ell és
l´Estrella(t)! 

Dr Fumanchú

a mi no em farà tancar una

colla de brètols i ganduls!!

Aquest món està boig! et fas un tip d’estudiar i de

treballar , i el poc temps que et queda el dediques a

intentar canviar les coses... i  a sobre ens  titllen

de ganduls!!

Bah!  no en tenen prou de ser uns amargats

sinó que a Més ens volen amargar a nosaltres.

Galeria de convidades

“Bomba intel·ligent” Idea: Positiu       Il·lustració: Belén

Celtas Cortos



Horitzontals:

1. Persones que estan
malaltes o que, si no ho
estan, tenen molta
paciència. 2. Intersec-
cions de cares d'un
poliedre. 3. Del revés,
una quarta part de pes-
seta. Persona que es
mou i salta sense difi-
cultat. 4. Cinquanta ro-
mans juntets en un
esquadró. Acull, defen-
sa, aixopluga. 5. Expres-
sió que diem quan algú exagera. Les marcials o les de l'espectacle,
per exemple. 6. No té ningú a prop, aquesta noia. Una vocal. La
mateixa vocal convertida en consonant pels efectes de la borratx-
era. 7. No té pas cap malaltia, vostè. A la cassola ja no hi cap res
més. 8. El de Sant Martí o el triomfal. Estimat.
Verticals:

1. Senyora que fa el pallasso. 2. En aquest precís moment. Agafar
aigua del pou. 3. El blat n'és un. Cent romans juntets en una cen-
túria. 4. Vocals primes i allargades. Mil. Un aliment de cada dia
posat de cap per avall. 5. Jornada ciclista de la Volta a Catalunya.
Nota musical. 6. Ens oposaríem. 7. Del revés, gens alegre. Sodi. 8.
Consonant típica dels plurals. Cansat, fatigat.
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Terra ocupada

A continuació presentem un disc en forma d'homenatge. En aquest cas d'au-
to-homenatge a la trajectòria de la banda skatalítica de Girona per excel·lèn-
cia, ells són els Komando Moriles. Ja fa molts anys que volten i segur que
molts de nosaltres els hem ballat en més d'una ocasió. "Duro rudo duro",
"Piensa" o "Batman vuelve" són algunes de les dinou peces que recull aque-
st CD gravat al Teatre de Salt l'any passat i que representa bona part de la

història d'uns clàssics de casa nostra. Desitjem que segueixin rudes per molts més anys.

Sorprenent nou treball dels polifacètics O Jarbanzo negro. Amb
aquest nou treball es nota que la banda dedica bona part de la seva
vida a investigar i experimentar la música, i "Buscavidas" és el seu
fruit. Hi trobem tota una barreja d'estils i ritmes, que van des de la
rumba a l'ska, passant per la muñeira i el rock. Un viatge arreu del
món, que en definitiva ens mostra les mil cares del rock'n'roll. Els jar-
banzos s'atreveixen amb tot i això és d'agrair, encara més, quan el

missatge acostuma a ser alegre, ple de festa i amb estones de revolta. Rius o plores?
Positimambo.

Després de "Recursos Humanos", Laurent Cantet planteja un
altre problema de tipus laboral. El drama de un home de mitjana
edat que perd la feina, circumstància que no s'atreveix a compartir
amb la seva família i d'aquí el títol del film: " El Empleo del tiem-
po". Són moltes les hores que el protagonista ha d’omplir, totes
en les que teòricament es troba treballant, i durant les quals coneix
a gent, conversa i vaga. Sembla ser que el cinema francès esta pre-
nent el relleu al cine social anglès i està present a les nostres
cartelleres des de fa un temps, ja que també s'està projectant
"Según Mathieu" que presenta un altre problema laboral. Tots
dos films són molt recomanables per la seva honestedat i pro-
funditat.

Lancelot

La història del primer objector de l’estat espanyol és també, en part,
la història de l’objecció. O més aviat podríem parlar d’una història
de les moltes possibles, ja que no és un llibre sistemàtic ni “histori-
ogràfic”, ni pretén ser-ho. Més aviat el podríem definir com a
entranyable. Pepe Beúnza (el protagonista) conversa amb el seu amic
Perico, recorden anècdotes, vells amics, en fi, el que normalment
s’anomena “batalletes”; i se n’adonen que estan reconstruint la
història del moviment pacifista i antimilitarista des dels seus inicis.
Realment, abans que en Pepe només els Testimonis de Jehovà
s’havien enfrontat de forma frontal a les estructures militars, i en
concret al servei militar obligatori.

El llibre fa un repàs molt personal però complet de les diferents
etapes de l’antimilitarisme, des del durs inicis al pas per les presons,
passant per les relacions amb una extrema esquerra que no volia ni
sentir parlar de no-violència, i que encara advocava per infiltrar-se a l’exèrcit per realitzar la vella teoria dels
“soviets de soldats”. En l’epíleg, els últims insubmisos empresonats (que va sortir en llibertar fa escassament
un mes) ens recorden que la lluita contra els exèrcits continua, i que no acabarà fins a la seva total abolició.

O Jarbanzo negro

"Buscavidas" 

Desobediencia Records

El empleo del tiempo

Laurent Cantet

“La utopia insumisa de Pepe Beúnza”

Pedro Oliver Olmo. Virus Editorial

Komando Moriles

"Alive" Tralla Records
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D’ON VENIM...

Juliol de 1977. Des dels terrats de
la presó de Carabanchel surt a la
llum pública el primer comunicat
de la COPEL (Coor-
dinadora de Presos en
Lucha), on es recullen
unes reivindicacions mí-
nimes que seran assu-
mides per tots els presos
i preses de l'estat: Am-
nistia i Llibertat. En se-
gon terme demanaran la
reforma immediata del
Codi penal, la depuració
dels funcionaris feixistes
i la millora de les con-
dicions d'internament. 25
anys després, de la CO-
PEL només ens queda el
record de motins, pre-
sons cremades i talls a les
venes, imatges no molt
diferents de les que els
mitjans de comunicació
ens ofereixen avui de les
presons argentines, brasi-
leres, peruanes o turques: presos
extenent els seus braços entre les
reixes, presons assaltades per la
policia...

Una lluita dins i fora

COPEL, a diferència del relatat
per la premsa de l'època, fou un
moviment organitzat i d'àmplia
base, dins i fora de les presons.
Dintre, mobilitzà de forma sincro-
nitzada a milers de presos en va-
gues de fam, plantades o en el
boicot a funcionaris acusats de
tortures. Al carrer, aglutinà a fami-
liars i amics, advocats, sindicats,
periodistes, parlamentaris, i va fer
posicionar a la societat i a la classe
política davant les seves reivindi-
cacions. Al llarg de tres anys els
presos varen fer sentir la seva veu
i denunciaren no només la minsa
aplicació dels successius decrets

d'amnistia, sinó que a més arriba-
ren a treballar en una comissió
parlamentària recolzada des del

grup mixt del Congrés dels
Diputats (amb Xirinacs i Bandrés)
en un projecte de llei d'amnistia,
boicotejat en última instància  pel
PSOE i el propi PCE, curiosa-
ment els que cridaven amnistia i
llibertat només per a uns pocs. La
COPEL li ho recordà a la demo-
cràcia dels Pactes de la Moncloa
amargament: crema de presons,
talls de venes i morts.

Repressió davant les 

reivindicacions

La COPEL llançà una bateria de
reivindicacions, concretades en la
humanització del tracte en les pre-
sons (la majoria de carcellers eren
declarats addictes al règim fran-
quista), la separació dels carcellers
torturadors, millores en la higiene
personal i dels centres, aplicació
dels graus penitenciaris i permisos

de sortida, restricció del temps de
presó preventiva, reforma del codi
penal. En general poc aconse-

guiren, la resposta de la
democràcia foren les pa-
llisses i els trasllats mas-
sius. La lluita tingué el seu
punt àlgid entre febrer i
març de 1978. El febrer es
trasllada a més de 500 pre-
sos a la presó de Dueso, la
policia entra a les presons
dia sí, dia també, amb
conseqüències fatals. El 14
de març mor Agustín
Rueda, després de ser tor-
turat a la presó de
Carabanchel per un grup
de funcionaris. El 27 mor
el Director General de
Presons Haddad, en un
atemptat reivindicat pels
GRAPO i la GAPEL
(Grupos autónomos de
apoyo a presos en lucha).

Més presos moren a Canà-
ries o Cadiz. El Govern nomena
a Carlos García Valdés Director
General de Presons, un home de
caràcter "progressista". Aquest,
amb una estratègia prou hàbil,
afavoreix a qui el recolza dins la

presó amb beneficis penitenciaris,
aconseguint desactivar progressi-
vament la lluita, afeblida per gaire-
bé dos anys de reivindicacions
continuades i penúries personals.
COPEL es divideix, els seus re-
presentants més coneguts són aïl-
lats i col·locats sota control es-
tricte: s'inicia el primer experi-
ment d'extermini "democràtic" de
persones a la presó de màxima
seguretat d'Herrera de la Mancha,
model àmpliament utilitzat pel
tractament de presos i preses a
l'Estat espanyol.

El resultat

El llegat de la lluita de la COPEL
trigarà molt a realitzar-se: l'any
1983 el PSOE aprova la mini-re-
forma que limita el temps de
presó preventiva i el 1996, s'apro-
va el nou Codi Penal de la
democràcia, gairebé 20 anys
després que un grup de presos,
enfilats al terrat i cridant a pulmó,
parlessin a la premsa de les seves
reivindicacions: Amnistia i Lli-
bertat.

Centre de Documentació 

Arran

Fa 25 anys, des dels terrats 
de les presons

Amb les recents lluites de la gent empres-

onada per a reivindicar millores a les

presons (per exemple, a Quatre Camins)

és un bon moment per a recordar expe-

riències com la de la COPEL, aquells pre-

sos que durant la transició feren saltar les

contradiccions d'un nou règim que, men-

tre introduïa llibertats polítiques, ni mod-

ificava l'anterior estructura repressiva, ni

acabava amb les desigualtats econòmiques

que són la causa de fons de l'existència de

les presons.

Exactament 17 anys abans de l’ac-
tual convocatòria de vaga gener-
al, el 1985, es realitzà el primer
pols en motiu de la reforma de la
Seguretat Social i en un context
en què els moviments socials es
recuperaven del “desencant” amb
lluites importants contra l’OTAN
o pel dret a l’avortament. En
aquesta ocasió UGT es negaria a
atacar “el seu govern”, i la vaga
seria convocada per CCOO i els
altres sindicats (CNT, USO, ELA,
LAB, USTEC...) amb el suport
vital de moviments socials, com
la llavors fortíssima Confederació
Estatal d’Organitzacions Pacifis-
tes.

La convocatòria va ser cuida-
dosament preparada amb assem-
blees a les fàbriques, distribució
de desenes de milers de cartells i
octavetes, accions prèvies i
organització de coordinadores
pro-vaga als diferents barris i
pobles, on participaven les asso-
ciacions de veïns, grups de dones
i joves, partits d’extrema esquer-
ra, etc. Amb un govern socialista
molt fort, amb una flamant majo-
ria absoluta i que necessitava
urgentment fer punts per entrar
a la CEE, la convocatòria es con-
vertí en un xoc duríssim, on poli-
cies i contrapiquets patronals
actuaren coordinadament contra
els piquets sindicals, produint-se
enfrontaments i ferits als dos
bàndols. També llavors s’experi-
mentà amb una poderosa arma
contra els moviments socials: la
manipulació informativa. El País
del dia 21 obria amb el titular
“Fracaso con paliativos” i la foto
mostrava un vidre d’autobús
trencat amb el conductor ferit.
L’editorial es titulava “Piquetes
contra la libertad” i els compara-
va amb les bandes feixistes.
Malgrat que no es va aconseguir
aturar tot, Barcelona i el seu cin-
turó industrial van seguir espe-
cialment la vaga. CCOO va xifrar
en un milió i mig el número de
vaguistes als Països Catalans.

Altaveu

20-J: Primer assalt

Detall d’una octaveta de l’època denunciant les tortures.

AArrtt  TTaattttoooo

Art Tattoo 1
C/ Bèjar, 4

Tf. 93 423 25 02
Art Tattoo 2
C/ Rector 
Triadó, 24

Tf. 93 426 23 32
08014 Barcelona

Metro L1 i L3 -
FF.CC. pl. EspanyaMòbil: 696 11 79 19
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ARXIU CD ARRANPortada del ABC el 21 de juliol del 1977
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LA BORDETA, MON AMOUR

Aquesta va ésser una de les dar-
reres paraules que la senyora que
presidia la mesa en l'audiència de
l'estat del Districte de Sants-
Montjuïc del passat dia 13 de
Juny, va pronunciar abans de
donar l'acte per suspès i desa-
parèixer junt amb la resta d' inte-
grants d'aquella mesa per la
porta del darrera. Potser la sen-
yora Subirats té raó, la gran
majoria de veïns que omplíem la
sala de plens del districte som
uns maleducats. Sí, uns maledu-
cats perquè presentim i anem
constatant, audiència rera au-
diència, que no ens donaran cap
explicació i ni cap solució a les
reindivicacions que en aquell
acte i en anteriors els hem
plantejat. La solució més senzi-
lla pels integrants de la mesa,
possiblement, va ser no esforçar-
se gaire en reconduir la situació
conflictiva que es va plantejar
des del moment que la gent de
la Comissió pel Soterrament de
les Vies va irrompre en la sala
(en audiències anteriors passaren
episodis similars i fins i tot més
sorollosos, sense suspensió ) i
així esquivar l'allau de retrets que
els anava a caure: soterrament de
les vies, mercat de la plaça de la
Marina, joc de mans amb els ter-
renys per equipaments de la
plaça Cerdà, "sanejament" a la
Font de la Guatlla, Can Batlló...
Maleducats, que en som de
maleducats!.

Comissió de veïns de la

Bordeta

Tot comença a dos quarts de dues
de la matinada del 20 de juny. Vaig
ser aturat i identificat a la Bordeta
per dos policies espanyols de la
Brigada d'Informació. Em van es-
corcollar i, com que no em van
trobar res, em van preguntar qui
duia la silicona. Els vaig dir, en ca-
talà, que no sabia res i que anava
cap a casa. Em van recriminar el
fet de parlar en català, "a la poli-
cia se le habla en castellano". Jo
els vaig dir que el català era la me-
va llengua i la del territori i que no
tenia cap intenció de parlar en es-
panyol. No els va agradar, però
em van deixar marxar, obligant-
me a seguir una ruta sinó volia ser
detingut. "No te quiero volver a
ver", va concloure un d'ells. Da-
vant l'amenaça els vaig obeir. Pu-
java per Alpens, quan dos cotxes
de paisà es van aturar al meu cos-
tat i, el mateix policia que feia
minuts m'havia deixat anar, em va
dir "te he dicho que no te quería
volver a ver". D'una empenta vaig
anar contra la paret. Dues pun-
tades em van obrir les cames. Les
manilles em van tallar la circulació
de les mans, mentre m'insultaven:
"¡Catalanufo de mierda! ¡Vas a
aprender a hablar en español a la
policía! ¡Te vas a comer todos los
marrones del barrio!" i, davant la
meva perplexitat, "Hijo de puta!
Mira que rayarnos el cotxe. Te vas
a enterar". Dins el cotxe, un em
va llençar pots de loctite al costat.
Cada cop estava menys astorat i
més acollonit. A les burles i els
insults per parlar en català, s'hi
van sumar els cops al cap. Tots
amb la mà oberta, per no deixar
marca. El pitjor era, però, el dolor
de les mans.

Els companys de cel·la, primer
socials i després polítics, també
han ajudat a desdramatitzar la
situació i he d'agrair molt espe-
cialment les classes de legislació
que m'han fet tres magribins ente-
sos en el tema.

Daniel

EL RACÓ DEL CASAL

"Te vas a comer
todos los marrones
del barrio"

Maleducats! Construint alternatives de
pau a Palestina

>> DONES DE NEGRE

Granja - Bar
c/ Salou, 5

Sants

5Sa l o u
Illacrua@pangea.org

tel/Fax: 93 319 50 22

Dones de Negre per la pau a Israel
és un grup feminista de dones is-
raelianes que està contra l´ocupa-
ció de Palestina. Debby Lerma
n'és la seva fundadora i va venir a
Barcelona el passat 3 de juny a
parlar-nos de la situació a Israel i
Palestina, explicar-nos la seva posi-
ció enfront del conflicte i dema-
nar-nos que no les deixem soles.

Bat Shalom (filles de la pau) és
l´altre grup de dones, aquestes pa-
lestines, que lluiten conjuntament
amb Dones de Negre. Des que va
començar la primera
Intifada han dit prou
al govern d´Israel i
es manifesten cada
divendres a les 12
del migdia, totes ves-
tides de negre, en
diferents ciutats del
país, en contra de
l´ocupació de Pales-
tina i a favor de la
constitució de l´estat
palestí. La lluita que
hi ha a Israel no és
un problema de ter-
rorisme, com diu Sharon, cal
poder construir els dos estats
sense violència, des del diàleg i
amb igualtat .

Debby Lerma ens va dir:
"Estic aquí com a dona jueva
israeliana i us dic que l´ocupació
ens està matant a totes. Nosaltres
no acceptem el gran estat d´Israel.
Més enllà d´aquesta crisi sabem
que hi ha un futur per a les dues
parts. No s´han d´acceptar els
danys deliberats fets a civils
inocents: palestins o israelians.
Nosaltres ens comprometem a
treballar juntes." 

Una situació insostenible

Ens va descriure la desesperada
situació que viu Palestina aquests
últims mesos: la destrucció total
de cases, hospitals, dispensaris,
escoles, universitats... provocant la
destrucció no tan sols de les
infraestructures sinó fins i tot dels

historials mèdics, documents, ar-
xius, títols universitaris, amb
objetiu d´impedir qualsevol possi-
bilitat de reorganitzar el país. Pa-
lestina es troba en aquest moment
en un nivell de supervivència i
subsistència mínima i l´ajuda que
s´està rebent és destruïda cons-
tantment pels soldats israelians.
Alhora van matant a gent i a molts
dels líders d´organitzacions que
podrien ser interlocutors possibles
per a tornar a reiniciar el procés de
pau. Davant de tanta destrucció i

mort, les dones palestines tenen la
difícil feina de tornar a reconstru-
ir el dia a dia, refer la casa, buscar
el menjar, portar als fills a l´esco-
la, tornar a iniciar la vida co-
mençant del no res.

"Israel bloqueja i humilia a-
quest poble. Té l´exèrcit més
poderós del Mitjà Orient, té els
tancs, bombes i material bèl·lic
més sofisticats. Els soldats bloque-
gen les fronteres i impedeixen que
els malalts i les dones que estan a
punt de parir puguin arribar als
hospitals. Aquests soldats són els
nostres propis fills: són el fill de la
meva veïna o amics del meu fill.
Estem convertint els nostres fills
en criminals de guerra. El govern
d´Israel està creant en la nostra so-
cietat un procés de deshumanit-
zació irrecuperable ".

La dissidència israeliana

Amb la forta militarització de la

societat israeliana, han anat creant
consens de que tot conflicte es
resol amb la violència, creant una
societat militar amb menys recur-
sos econòmics per a la vida i una
forta desintegració social i cultu-
ral. Hi ha, però, veus dissidents
tant dins de l'exèrcit com dins de
la societat civil, que s’intenten fer
callar amb una forta repressió i
amb noves lleis que retallen cada
vegada més les llibertats democrà-
tiques d´aquest país. Després de
tanta mort i destrucció ha d'arri-

bar una taula de
negociacions: per
què esperar? Les
veus de les Dones
de Negre criden per
la pau. Debby con-
sidera indispensable
el recolzament in-
ternacional per po-
sar fi a l´ocupació.
Per a ella, els grups
de solidaritat que es
traslladen a Pales-
tina són imprescin-
dibles, doncs ni els

europeus ni els americans seran
maltractats. Cal forçar els governs
europeus a prendre partit.

Les seves reivindicacions

Les Dones de Negre i de Bat
Shalom han redactat juntes un
manifest que van publicar el pas-
sat mes d´abril a favor de la con-
vivència d'aquests dos pobles, en
el qual demanen:

·  posar fi a l'ocupació,
· contemplar la creació d'un

estat palestí i d'un israelià
·  el dret al retorn per als 3 mi-

lions de palestins refugiats  
·  compensacions a les perso-

nes que han hagut de marxar.
Per a elles, només junts Israel i

Palestina poden construir el futur.
Les dones tenen alternatives de
pau i cal que estiguin represen-
tades en totes les negociacions.

Les Diabòliques

Dones de negre a Jerusalem. INDYMEDIA
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Marina Subirats, presiden-

ta de la Comissió d’Estat,

acusa de maleducats els

veïns que volen parlar.

Alba/CATALUNYA

La situació a l'interior de les pre-
sons de l'Estat espanyol cada cop
és més tensa. Les carències en-
dèmiques d'aquesta institució
(deficiència d'infraestructures, vul-
neració de drets, enduriment de
les penes, treball mal remunerat,
maltractaments, tortures, etc.)
s'han agreujat amb la massificació

dels darrers mesos. Davant aques-
tes condicions de vida dins els
centres penitenciaris, el Departa-
ment de Justícia ha negat a l'Ob-
servatori del Sistema Penal i els
Drets Humans (OSPDH) de la
UB la possibilitat d'entrar a les
presons per fer un treball d'investi-
gació sobre la situació penitencià-
ria a Catalunya. Per ara les xifres
parlen per si soles: població re-

clusa a Catalunya de
6.710 persones, amb un
increment trimensual del
4'6%; un 90% de les
persones que els últims
3 anys han ingressat són
estrangeres; 103 morts
cada any dins les
presons; un 35% asse-
guren haver patit tor-
tures i prop d'un miler i
mig d'interns a les pre-
sons catalanes treballen
a canvi de sous ridículs

(una mitjana de 120-160 euros
mensuals).

Es repren la lluita dins les

presons

Des de fa gairebé tres anys s'ha ini-
ciat una lluita unitària dins les pre-
sons exigint la llibertat dels malalts
terminals i dels que porten més de
20 anys de condemna, així com la
supressió del règim FIES i la dis-
persió. Però l'Administració no ha
fet ni cas d’aquestes demandes. Per
això les mobilitzacions s'han anat
incrementant: vagues de fam (la
darrera, el mes de març, va co-
ordinar a més de 500 presos de 39
presons diferents), vagues de braços
caiguts i campanyes coordinades
amb grups de suport de l'exterior.

Motí a Quatre Camins

El passat 28 de maig uns 250 pre-
sos de la presó de Quatre Camins
van començar una vaga de braços

caiguts que va acabar amb un motí
de més de cinc hores per part de
120 presos. Més de 200 Mossos
d'Esquadra van entrar al mòdul
efectuant trets de salva i llançant
pilotes de goma fins aconseguir
reduir els amotinats, amb un resul-
tat de vuit presos a l'hospital i la
dispersió en diferents centres. Des
de fora han tingut lloc diferents
mostres de solidaritat: una mani-
festació d'un centenar de person-
es al centre de Barcelona, una pen-
jada de pancartes a Lleida i  tam-
bé concentracions davant la presó.

Aquests fets confirmen el que
ja havia avançat Ramon Parés, mà-
xim responsable de les presons ca-
talanes, anunciant que "venen
temps difícils a les presons", per
suposat, sense esmentar els mo-
tius. De fet les protestes s'estan
estenent i ja s'han produït situa-
cions de tensió a presons com la
Model o Ponent.

Polvorí a les presons La més educada...

El tràfic d'armes,
el negoci de 
la mort
Redacció/BELLATERRA.
La Càtedra UNESCO sobre Pau
i Drets Humans de l'UAB s'ha
dirigit al Govern Espanyol  per
demanar que promoguin en l'àm-
bit de la Presidència de la UE, un
embargament d'armes sobre
l'India i Pakistan, alegant que
s'està alimentant un conflicte
armat. En els ùltims anys, la
indústria militar espanyola s'ha
convertit  en una gran venedora
d'armes als 2 països, i queden
molts contractes pendents.

Contra-Infos/AREQUIPA-PERÚ

Obeint a les directrius del Tractat
de Lliure Comerç d'Amèrica, el
president peruà, Alejandro Toledo,
ha venut dues empreses elèctriques
a l' empresa belga Tractebel, con-
tradient les seves promeses elec-
torals. La reacció per part del poble
d'Arequipa no s'ha fet esperar, pro-
duint una revolta popular de 4 dies
de durada. El president ha optat
per decretar l'estat d'emergència
per 30 dies, deixant la regió sota
control de l'exèrcit. La solidaritat
s'està estenent per la resta de depar-
taments de Perú, i fins i tot l'alcalde
d'Arequipa junt amb d'altres s'han
posat en vaga de fam per exigir una
consulta popular per decidir el destí
de les empreses elèctriques.

Revolta al Perú
contra les 
privatitzacions 

Els moviments socials, al carrer a
l'última cimera de l'europresidència
Guillem Sànchez 

(enviat especial)/SEVILLA

Un cop més els moviments socials
van tornar a posar-se enfront els
programes governamentals durant
la cimera de caps d'estat de la UE
realitzada a Sevilla durant els dies
21 i 22 de juny. Aquesta va co-
mençar amb la ciutat literalment
militaritzada (més de 9.000 poli-
cies, cues de dues hores per entrar
a Sevilla a causa dels controls de
la guàrdia civil...), 450 temporers
immigrants tancats a la Universitat
Pablo Olavide i una contracimera
farcida d'actes reivindicatius, fes-
tius i de debat. Tot i que el clima
de tensió es feia notar, el calor
asfixiant feia que predominés una
certa calma, a més, hi havia més
preocupació pel mundial que per
la cimera. Ja el divendres 21 van
començar les primeres accions,
com un Reclaim de Streets, una

manifestació d'estudiants i una
despullada general contra el deute
extern. Però el dia fort va ser el
dissabte, quan un centenar de per-
sones es van tancar a l'església de
El Salvador en solidaritat amb els
immigrants en vaga de fam de la
universitat. El fet que en aquell
moment s'estigués realitzant una
boda va ser utilitzat per la policia
per autoerigir-se com a protectors
de la "ciutadania indefensa", però
la tàctica se'ls va anar en orris
quan la parella es va acostar a sa-
ludar els concentrats. El nuvi va
declarar la seva solidaritat amb els
immigrants i va explicar que ell
mateix havia hagut d'emigrar a
Alemanya. Després d'aquest  ridí-
cul la policia es va retirar, podent
mantenir-se l'acció durant tot el
dia fins que es va sortir de l'es-
glésia per dirigir-se en bloc a la
manifestació. Aquesta va ser el
plat fort de la contra-cimera i va

arribar a ajuntar més de 250.000
persones segons l'organització,
entre els diferents blocs destaca-
ven els jornalers del Sindicato de
Obreros del Campo i la
pancarts de 200 metres
de la Xarxa per l'Aboli-
ció del Deute Extern.
Finalment un concert
massiu va tancar el pro-
grama.

La Coordinadora A-
narquista va organitzar
una sèrie d'actes pròpis
i un bloc a part darrera
la manifestació. A pesar
del caos organitzatiu, la
irregularitat dels debats,
la pressió policial i insti-
tucional i el reformisme
copant la direcció del
Foro Social de Sevilla,
en general es van avalu-
ar com un èxit totes les
activitats, encara que es

prengués poc el carrer. També va
destacar la falta d'incidents i el
fracàs de l'estratègia de por de la
Delegació del Govern.

Motí a Quatre Camins. INTERNET

El pare de la núvia saluda els concentrats. GUILLE
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Què està passant 
al món?

Oposició a
l'Ecoparc-2 

...i el més ben
informat

Els berebers (amazigh) són el
poble que originàriament habità el
Magrib, les Canàries i part del Sà-
hara Occidental i Central, fronte-
rer amb els pobles subsaharians:
dogons, hauses i mussis. A resultes
de la invasió àrab del segle VII, es
produí un procés d'aculturització
que comportà l'adopció de la llen-
gua i cultura àrab a les valls i zones
urbanes, reduint la presència de la
cultura amaziga a les zones mun-
tanyoses o desèrtiques: el Rif i
l'Atles marroquí, la Cabília i el Sà-
hara algerià, així com enclava-
ments dispersos a Mauritània, Ni-
gèria, Senegal, Tunísia i Líbia.

Els territoris amazighs, tot i que
mai no han estat temptats pel se-
cessionisme, han estat sempre hos-
tils a la presència del poder central,
ja sigui aquest el soldà, el monarca,
una potència estrangera o el go-
vern postcolonial. No fou en-
debades que tant la Cabília com el
Rif van ser una de les zones que
van esmerçar més sacrificis en el
procés de descolonització del Mar-
roc i Algèria. Esforç que ha estat
ignorat i menyspreat per ambdós
països, que han fundat la seva
mitologia nacional en el binomi
àrab-islàmic, per diferenciar-se de
l'occidental-cristià.

L'islamisme magribí no és aliè
als efectes perversos d'aquesta vo-
luntat homogeneïtzadora, donat
que l'enfonsament del nacionalis-
me àrab ha reduït l'element identi-
tari al factor religiós. Per contra,
les proclames islamistes no han
trobat ressò als territoris amazighs,
malgrat que la quasi totalitat de la
població es consideri musulmana.

Algèria fa fallida

Des de la fundació de l'Algèria
moderna, després d'una guerra

colonial contra França, que se
saldà amb un milió de morts
(1954-1962), s'instaurà un règim
de partit únic (el Front d'Allibe-
rament Nacional) que experimen-
tà amb la creació d'un règim so-
cialista àrab, aportant un relatiu
benestar als seus habitants gràcies
a les rendes extretes del monopo-
li estatal d'hidrocarburs (gas natu-

ral i petroli). No obstant això, la
manca d'una política d'industrialit-
zació lligà de mans i peus l'eco-
nomia del país a les variacions del
preu dels hidrocarburs en el mer-
cat transnacional. Això comportà
que la davallada del preu del pe-
troli durant la dècada dels 80 tren-
qués la cohesió social i des d'a-
leshores ençà un terç de la po-
blació es trobi sota el llindar de
pobresa. De forma paral·lela, els is-
lamistes, subvencionats per les pe-
tro-monarquies d'Orient Mitjà, crea-
ren una xarxa d'assistència social
(hospitals, escoles, menjadors pop-
ulars...) que els serví per guanyar-se
les simpaties de la població, fet que
explica la victòria del FIS (Front
Islàmic de Salvació) a la primera
volta de les eleccions generals de
1992. Davant la possibilitat de per-
dre el control sobre les rendes del
petroli, els militars, units a una casta

política corrupta, ordiren la sus-
pensió de la segona volta i la il·le-
galització del FIS, el que ha menat
al país a una guerra civil que supera
els 100.000 morts. Les atrocitats
comeses per ambdós bàndols han
suïcidat el país amb l'aquiescència
d'Europa, que prefereix el caos inte-
rior, sempre i quan s'asseguri el sub-
ministrament de gas i petroli.

El polvorí cabilenc

La Cabília mai no simpatitzà ni
amb el poder central ni amb l'isla-
misme. L'abril de 1980 es produí
el primer aixecament amazigh per
la prohibició d'una conferència li-
terària sobre poesia bereber que
fou contestada amb una forta re-
pressió que ocasionà 32 morts.
Aquesta revolta tingué un pretext
cultural: reconèixer la pluralitat
cultural i lingüística de la nació al-
geriana. Tanmateix, les successives
revoltes amazighes de 1988, 1998
i 2001-02 han unit a les reivindi-
cacions culturals demandes de jus-
tícia social i democratització políti-
ca. El segon aixecament va tenir
lloc l'any 1988 i va ser la resposta
social al pla d'ajustament estructu-
ral amb què l'FMI venia a rematar
la precària economia algeriana.
Van ser les anomenades revoltes
del cus-cus, que es van estendre

més enllà de la Cabília fins  arribar
a les ciutats d'Alger i Orà. Per des-
legitimar-les i frenar el seu contagi,
el govern central les acusà d'inde-
pendentistes, tot i que el moviment
amazigh no ha defensat mai aques-
ta eixida política, estratègia anàlega
adoptada pel govern del Marroc per
ignorar les reivindicacions rifenyes.

En els moments més cruents
de la guerra civil, sorgiren a la Ca-
bília una generació de poetes i
cantautors que s'oposaven per
igual a l'islamisme i al poder mili-
tar. Els abanderava Lounès Ma-
toub amb qui s'identificà el jovent
cabilenc i que fou assassinat en un
control de carretera l'any 1998. La
Cabília es tornà a inflamar alesho-
res, com ho féu tres anys després
(juny de 2001) quan un jove morí
a la gendarmeria de Tizi-Uzu. Més
de dos milions de persones mar-
xaren sobre Alger sota el lema
"No a l'estat policíac i integrista"
i en defensa d'una autèntica demo-
cratització. Des d'aleshores, la
revolta encara cueja, amb més
d'un centenar de morts, i el passat
31 de maig mentre l'estat celebra-
va una pantomima d'eleccions, els
col·legis electorals eren arrasats i
es registraven xifres rècord d'abs-
tenció a la Cabília vorejant el 90%.

L'avantguarda de la revolta ha
estat la joventut cabilenca (a Algèria
més d'un 70% de la població té
menys de 30 anys) que ha ressus-
citat una institució ancestral (els
aruchs o consells de tribus) per a
coordinar-se al marge dels partits
polítics. La revolta cabilenca és un
clar exemple de l'autoorganització
civil contra el despotisme de l'estat
i el fanatisme religiós, i no obstant
això, qui se'n recorda d'ella.

Jordi Bonet

La intifada cabilenca: jugar i trencar la baralla

El TSJC no vol
aturar un PERI 

Segons Pio Cabanillas,

portantveu del govern,

simplement no hi va

haver cap vaga.

C-I/TRINITAT VELLA-BARCELONA

El Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya diu que no es pot parar
el PERI de Trinitat Vella perquè
els afectats no compten amb re-
colzament social i la resta de la
societat barcelonina es veuria
greument perjudicada si s'aturés
el pla. Com a resposta, la Pla-
taforma Veïnal contra l'Especula-
ció va convocar una manifestació
el  27 de juny amb tots els afectats
pels plans urbanístics d'altres bar-
ris de Barcelona, i s'ha presentat
un Recurs de Súplica amb 1500
signatures.

C-I/RIPOLLET-VALLÈS ORIENTAL

El passat 15 de juny, la Platafor-
ma Vallès Net, amb el suport d'al-
tres associacions ecologistes, van
convocar una marxa als terrenys
on es vol construir l' Ecoparc-2.
Es tracta d' una gran instal.lació
destinada a absorbir els residus
quan s'hagi esgotat l'abocador del
Garraf. La Plataforma s'oposa a
la construcció perque no suposa
cap avenç substancial en la políti-
ca de residus de l'Àrea Metropo-
litana de Barcelona, que seguirà
necessitant nous abocadors i no-
ves incineradores. A més, la ins-
tal·lació es fa al bell mig d'una
zona  destinada a fer la funció de
corredor verd entre la serralada
prelitoral i la serra de la Marina.

A 500 km de Barcelona es troba Alger, capi-

tal d'un país del qual només sabem allò que

se'ns filtra en les cròniques internacionals:

enfrontaments entre islamistes i el govern,

massacres, petroli i gas natural. Al compta-

gotes informatiu amb què la premsa des-in-

forma del que succeix a l'altra ribera Medi-

terrània, s'ha afegit d'un temps ençà un ter-

cer element en pugna: la revolta bereber.

Imatge de la revolta cabilenca. INTERNET
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Nom________________________________________
Cognoms____________________________________
Carrer i número_______________________________
Codi Postal___________ Població_________________
Telèfon_______________ DNI____________________

Subscripció anual
per rebre LA

BURXA

9 euros  
(1500Ptes)

Col·laboració
anual amb 
LA BURXA

18 euros    
(3000ptes)

Aportacions 
voluntàries a LA

BURXA

_______euros
(escriure amb claretat)

Caixa/Banc_______________________________
Adreça___________________________________
Població__________________________________
Nom del titular_____________________________
CODI ENTITAT
CODI SUCURSAL
CODI SEGURETAT
NÚM DE COMPTE
es prega que entregueu fins a nova ordre els rebuts que presentarà LA

BURXA

Data__________ Signatura

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Les subscripcions a LA BURXA acompliran
dos objectius: fer-la arribar allà on la seva
distribució no arriba i ajudar econòmica-
ment al seu manteniment. Es pot fer de

diverses maneres:
mitjançant correu convencional, per

domiciliació bancària o manualment. Així
que ja saps.
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Reunions

dilluns i dijous de 18h a 21h L’Escletxa: Punt informació violència domèstica CS de Sants
dimarts i dijous 18h a 21h Anglès (12 euros al mes) CS de Sants
dimarts de 19h a 20:30h Advocat (telefoneu abans, gratuït per socis) CS de Sants
dimecres a les 19:30h a 21h Jocs d'improvisació (gratuït) CS de Sants
dimecres de 19h a 20h Ioga (12 euros al mes) CS de Sants
dissabtes matí  10h a 15h Tai Txi   (15 euros al mes) CS de Sants
segon dilluns del mes 19:30h Grup de reflexió de L’Escletxa CS de Sants

Tallers i assessorament

dimarts 2 de juliol, 20:30h      Pintades a Sants. La catalanitat a les parets Casal Indepe
dilluns 8 de juliol, 18:30h La violència contra les dones: exemples al cinemaCS Sants
divendres 12 de juliol, 19h Xerrada Els Maquis a Catalunya CS de Sants
dijous 4 de juliol, 22h Cinema a la fresca El diario de Bridget Jones Cotxeres
divendres 5 de juliol, 22h Cinema a la fresca Amélie Can Sabaté
dijous 11 de juliol, 22h Cinema a la fresca 9 Reinas Cotxeres
divendres 12 de juliol, 22h Cinema a la fresca Moulin Rouge pl Sortidor
dijous 18 de juliol, 22h Cinema a la fresca El sastre dePanamá Cotxeres
dijous 25 de juliol, 22h Cinema a la fresca Chocolat Cotxeres

Activitats diverses

divendres 5 de juliol, 20h Debats “okupació” Can Vies
dilluns 8 de juliol, 18h          Inauguració exposició de Can Masdeu  i debat Can Vies
dijous 11 de juliol   Exposició sobre Can Masdeu             Hamsa
divendres 12 de juliol, 20h   Debats  “Intervenció al barri” Can Vies
dilluns 15 de juliol, 22h              Cinema: “Chicken run” Hamsa
divendres 19 de juliol, 20h Debats “Participació en macro-campanyes”    Hamsa
divendres 26 de juliol, 20h Debats “Criminalització dels moviments socials”  Hamsa
dilluns 22 de juliol, 22h Cinema: peli sorpresa Hamsa
dissabte 27 de juliol, 20h Festa tropical de cloenda de temporada          Can Vies
cada dilluns, 18h          Cafeta Diables                               Can Vies
cada dimarts, 18h         Cafeta Contra-Infos                    Can Vies
cada dimecres, 21:30h Sopador Hamsa
del dilluns 22 al dimecres 24, 19h    Taller de dansa Hamsa

Juliol als CSA’s: L’alternativa a la platja

primer i tercer dimecres, 19:30h Attac Sants-Les Corts CS de Sants
primer dijous de mes, 20h Jo també em planto CS de Sants
dimarts cada 15 dies,19:30h Plataforma Cívica 12-O en llibertat CS de Sants
diumenges, 19h Alma Peruana CS de Sants
cada dimarts, 20:30h CAL CS de Sants
cada dijous, 21h Endavant-Sants Casal Indepe
cada dilluns, 20:30h Alosa Can Vies
cada 15 dies, dimarts, 21h CSA Hamsa CSA Hamsa
cada dilluns, 22h Tenses CSA Hamsa
cada dimecres, 20h Assemblea CSA Can Vies Can vies
cada dimarts,20h Amics de la bici local propi
cada dimecres, 21h Casal independentista de Sants Casal Indepe
cada 15 dies, dilluns, 17h Maulets Casal Indepe

dissabte 6 de juliol CercaTurques( 6 euros)
dimecres 17 de juliol, 21:30h Ruta nocturna en bici pel barri
diumenge 14 de juliol, 11h Cercavila i diada castellera
divendres 19 de juliol, 23h Nit techno, Reagge amb Il Padrino

Sistiaga+Dj Frankly+Dj danit
dissabte 20 de juliol, 18h Diada de Mata-Piquer amb castellers del poble sec i altres
dissabte 20 de juliol, 22h Concert: Organics, musiloquilos+grup convidat
diumenge 21 de juliol, 22h Concert amb Habeas Corpus, Revolta 21 i Muten Roshi

Festes del Poble Sec                                                C/Blasco de Garai 32

Hamsa c/Miquel Bleach 15, Can Vies c/Jocs Florals 42, CS de Sants c/Olzinelles 30, Casal Independentista c/Premià 31, Espai Obert c/Blasco de Garay 2, AC Arran c/Premià 20Adreces


